
usvinfo
BULETINUL INFORMATIV AL UNIVERSITĂŢII ŞTEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA      

www.info.usv.ro
info@usv.ro

noiembrie 2018
VII, nr.10 (73)

www.facebook.com/universitateasuceava www.usv.ro@USVro

Tradiţie şi
performanţă



În această ediţie
3 Evenimente

   20 Legislaţie

   20
   21

Hotărârile Senatului USV

Hotărârile Consiliului de Administraţie



 

 / info USV / Noiembrie 2018 

Dimensiunea internațională 

a cooperării în domeniul 

asistenței sociale 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a găzduit 

conferința intitulată Dimen-

siunea internațională a coope-

rării în domeniul asistenței 

sociale, susținută de domnul 

Jürgen Reichert, Președinte al 

Consiliului Regiunii Schwa-

ben (Germania) și Doctor Ho-

noris Causa al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Sucea-

va. Conferința a făcut parte din 

programul vizitei pe care 

domnul Jürgen Reichert a 

efectuat-o în Suceava pentru a 

marca încheierea mandatului 

de președinte al Consiliului 

Regiunii Schwaben. Coope-

rarea longevivă și fructuoasă 

între județul Suceava și re-

giunea Schwaben a fost pu-

ternic reflectată și în plan 

academic, parteneriatul deru-

lat între Universitatea din 

Augsburg și Universitatea din 

Suceava, cu sprijinul perma-

nent al Institutului Bukovina, 

aflat sub patronajul Consi-

liului Regiunii Schwaben, ge-

nerând o serie semnificativă 

de beneficii pentru cele două 

instituții. Dintre acțiunile co-

mune, amintim schimburi de 

cadre didactice și studenți, 

acordarea de burse studenților 

USV la școli de vară sau la 

activități ale Institutului 

Bukowina din Augsburg, su-

plimentarea burselor Eras-

mus+ pentru studenții români 

plecați la studii în Germania, 

dotări pentru laboratoare și 

Biblioteca USV, organizarea 

unor activități culturale de 

către Lectoratul de Limba 

Germană, finanțarea participă-

rii cadrelor didactice de limba 

germană ale USV la o serie de 

conferințe, aducerea unui lec-

tor de limbă germană la USV 

etc. Jurgen Reichert a susținut 

o prelegere privind interna-

ționalizarea asistenței sociale, 

în care a vorbit despre modul 

în care trebuie sprijinite 

persoanele cu dizabilități, cele 

aflate în situații dificile, dar și 

despre migranți. El a vorbit de 

conceptul prin care persoanele 

cu nevoi speciale să fie inte-

grate în societate, iar cea mai 

bună formă este ca acestea să 

fie în familie, să nu se izoleze, 

iar sprijinul statului să fie pe 

persoană. Reichert a mai spus 

că implicarea presupune do-

rința de a rezolva și a răspunde 

întrebărilor dificile privind vi-

itorul european, arătând că 

potrivit estimărilor, în 2035 

mai mult de jumătate din po-

pulația Germaniei va avea 

peste 60 de ani. El a vorbit de 

conceptul prin care persoanele 

cu nevoi speciale să fie inte-

grate în societate, iar cea mai 

bună formă este ca acestea să 

fie în familie, să nu se izoleze, 

iar sprijinul statului să fie pe 

persoană. „Vorbim pe termen 

lung de persoane care au 

nevoie de sprijinul statului, 

dar discutăm de numărul per-

soanelor responsabile, pro-

ductive, care scade”, a spus 

președintele regiunii germane, 

care consideră că e nevoie de 

responsabilizarea tuturor fac-

torilor de decizie și a socie-

tății. El a explicat că în ultimii 

ani s-a încercat și s-a reușit să 

se reducă în domeniul asis-

tenței sociale controlul de la 

nivel național la nivel regional 

și local și s-au implementat 

măsuri de prevenție și s-au 

monitorizat rezultatele obți-

nute, iar un mare câștig a fost 

Evenimente  
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că s-a reușit să fie stabilizate 

familiile care erau pe punctul 

să se destrame. Rectorul 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prof. dr. ing. 

Valentin Popa, a oferit pre-

ședintelui regiunii Schwaben 

din Germania, Jurgen Rei-

chert, Diploma de excelență a 

USV pentru contribuția deo-

sebită adusă creșterii pres-

tigiului Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava în 

regiunea Schwaben și în 

Germania și pentru consoli-

darea relațiilor dintre Buco-

vina și regiunea Schwaben. 

Valentin Popa a spus în dis-

cursul său că succesul unei 

cooperări instituționale stă în 

oamenii care, cu o voință și 

credință în valori comune, 

veghează asupra parteneriate-

lor derulate. „Cooperarea din-

tre județul Suceava și regiunea 

Schwaben, inclusiv în plan 

academic, între Universitatea 

din Suceava și Universitatea 

din Augsburg este probabil 

una dintre cele mai longevive 

de acest tip, având la bază un 

trecut comun reprezentat de 

comunitățile de șvabi buco-

vineni și mai puțin de rațiuni 

de ordin economic și fi-

nanciar”, a spus rectorul USV.  

 

Cadru didactic al USV, 

expert internațional în 

cadrul CTI - Franța 

 

Prof. univ. dr. ing. Romeo 

Ionescu, din cadrul Facultății 

de Inginerie Mecanică, Me-

catronică și Management a 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, a devenit 

expert internațional în Comi-

sia pentru acreditarea insti-

tuțiilor care acordă titlul de in-

giner – CTI, din Franța. În 

cadrul sesiunii plenare a CTI, 

care a avut loc în luna 

octombrie a acestui an, alături 

de candidatura domnului prof. 

univ. dr. ing. Romeo Ionescu, 

singura din România, au mai 

fost acceptate alte 5 candida-

turi, aparținând unor experți 

din Spania, Portugalia, Tu-

nisia și Elveția. Nominalizarea 

domnului prof. univ. dr. ing. 

Romeo Ionescu în cadrul CTI 

se datorează, în principal, 

extinderii constante a relațiilor 

internaționale derulate de 

USV, bunelor practici din 

cadrul Serviciului de Relații 

Internaționale și Afaceri Euro-

pene al universității sucevene 

privind mobilitățile studenți-

lor și cadrelor didactice și 

seriozitatea abordării colabo-

rărilor cu partenerii externi, 

fiind o recunoaștere a 

eforturilor întreprinse de uni-

versitatea suceveană pentru 

internaționalizarea activității 

sale în domeniul educației și 

cercetării. În plan internațio-

nal, domnul prof. univ. dr. ing. 

Romeo Ionescu s-a implicat 

direct în consolidarea relației 

cu Universitatea „Claude Ber-

nard” din Lyon (Franța) și  

Universitatea din Augsburg 

(Germania), parteneriatele ve-

chi cu cele două instituții con-

cretizându-se prin schimburi 

anuale de studenți și dotarea 

cu echipamente performante a 

Laboratorului de robotică al 

Facultății de Inginerie Meca-

nică, Mecatronică si Manage-

ment. Prima activitatea a prof. 

univ. dr. ing. Romeo Ionescu, 

în calitatea sa de expert in-

ternațional CTI, va fi de a 

participa, la Paris, la o reu-

niune de lucru în cadrul căreia 

vor fi dezbătute cele mai re-

cente informații privind re-

formele din învățământul teh-

nic din Franța și vor fi făcute 

publice procedurile de acre-

ditare, precum și instituțiile 

care vor fi supuse acestui pro-

ces. CTI a fost înființată prin 

lege în 1934 (Codul Educației 

din Franța) și este organismul 

competent pentru efectuarea 

procedurilor de evaluare care 

conduc la acreditarea insti-

tuțiilor pentru acordarea ti-

tlului de inginer «titre d’in-

génieur diplômé». Activitatea 

CTI a fost extinsă odată cu 

creșterea internaționalizării 

învățământului superior și cu 

înființarea Spațiului European 

al Învățământului Superior, în 

care CTI joacă un rol im-

portant în domeniile sale de 

competență (formare în dome-

niul ingineriei și asigurarea 
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calității). Datorită recunoaș-

terii de către organisme pre-

cum Asociația Europeană 

pentru Asigurarea Calității în 

Învățământul Superior (EN-

QA) sau Registrul European 

de Asigurare a Calității 

(EQAR), CTI a devenit prin-

cipalul jucător în implemen-

tarea Procesului de la Bologna 

în cadrul școlilor inginerești 

din Franţa.  

 

Medalii pentru USV la 

iENA 2018 

 

Desfăşurată la Nuremberg, 

Germania, cea de-a 70-a ediție 

a expoziției de inventică  din 

cadrul International Trade Fair 

Ideas Inventions and New 

Products – iENA 2018, a 

reunit participanți din 26 de 

țări ale lumii, cu peste 800 de 

invenții și inovații. România a 

fost prezentă cu un stand al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, la care au fost 

expuse 8 invenții. În urma 

jurizării, delegația suceveană 

a primit 3 medalii de argint și 

o medalie de bronz, după cum 

urmează: Medalia de argint – 

Micropompă electromecani-

că, autori: drd. ing. Dumitru 

Cernuscă, dr. ing. Valentin 

Popa, dr. ing. Adrian Graur, 

dr. ing. Mihaela Poienar, dr. 

ing. L. Dan Milici, dr. ing. Ilie 

Nițan. Medalia de argint – 

Motor solar, autori: dr. ing. 

Dorel Cernomazu, dr. ing. 

Leon Mandici, dr. ing. Adrian 

Graur, dr. ing. Nicolae Sorea, 

dr. ing. Ilie Nițan, dr. ing. 

Mihai Rață, dr. ing. L. Dan 

Milici, dr. ing. Mariana Milici, 

dr. ing. Cristina Prodan, dr. 

ing. Ilie Romaniuc, dr. ing. 

Iulian Baciu. Medalia de 

argint – Sistem de orientare, 

autori: dr. ing. Ilie Nițan, dr. 

ing. Mihaela Poienar, dr. ing. 

Mariana Milici, dr. ing. Da-

niela Irimia, dr. ing. Crenguța 

Bobric, dr. ing. Daniela 

Olariu, dr. ing. Gabriela Rață, 

dr. ing. Cristina Prodan, dr. 

ing. Constantin Ungureanu, 

dr. ing. Adrian Romanescu, 

dr. ing. Radu Pentiuc. Medalia 

de bronz – Actuator liniar cu 

bimetal, autori: dr. ing. Adrian 

Romanescu, drd. ing. Dumitru 

Cernușcă, drd. ing. Sergiu 

Pața, drd. ing. Mihai Cenușă, 

dr. ing. Mihaela Poienar, dr. 

ing. Ilie Nițan, dr. ing. Cezar 

Popa, dr. ing. L. Dan Milici, 

Gheorghe Pentiuc. „iENA este 

cea mai veche (prima ediție a 

avut loc în 1948) și cea mare 

expoziție de inventică din 

Europa, la care peste 50% din 

lucrări au fost prezentate de 

țări asiatice. Există în acest 

moment o dorință deosebită de 

afirmare a tinerilor cercetători 

din țări ca Indonezia, Iran, 

China, Coreea, iar activitatea 

creativă în domeniul tehnic și 

tehnologic a ajuns să con-

cureze serios activitatea de 

cercetare din centre universi-

tare de tradiție din Europa“, a 

afirmat prof. dr. ing. L. Dan 

Milici, prodecanul Facultății 

de Inginerie Electrică și 

Știința Calculatoarelor din 

cadrul USV.  
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„Gusturi și arome” pentru 

studenții străini de la Facul-

tatea de Științe Economice și 

Administrație Publică 

 

Manifestarea „Gusturi și aro-

me”, organizată de Facultatea 

de Științe Economice și Admi-

nistrație Publică (FSEAP), se 

află la a doua ediție, fiind o 

inițiativă menită să implice 

atât studenții Erasmus+ care 

studiază în acest semestru în 

cadrul facultății, cât și alți 

studenți străini înmatriculați la 

această facultate. La această 

acțiune au participat 6 echipe 

de studenți din 6 țări, care au 

gătit câte un preparat tradi-

țional din țara lor, au prezentat 

ingredientele, modul de pre-

parare și ocazia cu care se 

consumă, după care a urmat o 

sesiune de degustare a pro-

duselor realizate. Pe masă au 

fost așezate produse din Spa-

nia, Turcia, Ucraina, Turkme-

nistan, Republica Moldova și 

România, într-o gamă de gus-

turi, culori și arome foarte 

diferite, dar atractive și ape-

tisante. Echipele Spaniei și 

Turciei au fost formate din 

studenții Erasmus+ aflați în 

acest semestru la FSEAP, în 

timp ce echipele din Ucraina, 

Republica Moldova și Turk-

menistan au fost formate din 

studenți de la programul de 

studii de licență Afaceri in-

ternaționale, anul I. Pentru 

echipa României, au gătit stu-

denți de la programul de 

masterat cu predare în limba 

engleză Planning of New 

Tourism Products and Desti-

nation Management, anul I. 

Organizatorul acțiunii, conf. 

univ. dr. Angela Albu, respon-

sabilul Erasmus al FSEAP, a 

declarat că acest tip de acti-

vități sunt foarte importante 

pentru integrarea studenților 

străini în colectivele de 

studenți, oferind posibilitatea 

de a se cunoaște reciproc, de a 

schimba informații legate de 

cultura, obiceiurile și tradițiile 

fiecărui popor. La nivelul 

FSEAP există o preocupare 

constantă pentru internaționa-

lizare și, în acest context, 

promovarea facultății prin in-

termediul studenților care vin 

și studiază aici este una dintre 

metodele cele mai eficiente. 

Pe lângă această manifestare, 

studenții străini sunt implicați 

constant în activități extra-

curiculare comune cu studenții 

români (excursii, conferințe, 

întâlniri cu invitați, etc.), astfel 

încât perioada pe care o petrec 

în universitatea noastră să nu 

fie doar una de pregătire 

profesională, ci și de dezvolta-

re personală.        

 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava în Topul 

internațional al universită-

ţilor din Europa de Est şi 

Asia Centrală 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava (USV) a urcat 

pe locul 142 în Topul inter-

național al universităților din 

Europa de Est și Asia Centrală 

șI pe locul 10 în Topul uni-

versităţilor din România, con-

form clasamentelor realizate 

de către QS University Rank-

ings (EECA 2019), publicate 

săptămâna trecută. Dacă în 

clasamentul publicat în 2017 

USV a intrat în segmentul 

vizibil al Topului QS EECA 

(zona 201 - 250), universitatea 

suceveană a înregistrat un 

progres considerabil în 

perioada supusă evaluării în 

acest an (2012-2016), urcând 

peste 60 de poziţii. Evoluția 

pozitivă a USV în acest 

important clasament interna-

țional a fost determinată, în 

principal, de creșterea calita-

tivă și cantitativă a rezultatelor 

activității de cercetare din 

universitate, analizată inde-

pendent de experții interna-

ționali prin intermediul ba-

zelor de date științifice 

internaționale. Menţionăm 

faptul că Topul QS University 

Rankings, realizat atât pe 

regiuni, cât şi pe domenii de 

studiu, are la bază un număr de 

zece indicatori, după cum 

urmează: prestigiul în mediul 

academic internațional (30%), 

reputaţia în rândul angajato-

rilor (20%), numărul de publi-

caţii raportat la numărul de 

cadre didactice (10%), impli-

carea în rețele internaționale 

de cercetare (10%), raportul 

dintre numărul de cadre didac-

tice şi studenţi (10%), numărul 

de citări raportat la numărul de 

publicaţii (5%), ponderea ca-

drelor didactice care deţin tit-

lul de doctor (5%), impactul 

instituției în mediul online 

(5%), ponderea cadrelor di-

dactice din străinătate (2,5%) 

și ponderea studenţilor străini 

(2,5%). Precizăm că majorita-

tea datelor utilizate de acest 
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clasament sunt obținute inde-

pendent, din baze de date și 

evaluări/ sondaje internațio-

nale, iar informațiile raportate 

direct de universități parcurg 

un proces de validare înainte 

de a fi utilizate în cadrul 

topului. Considerat unul din 

primele 3 topuri universitare 

internaționale în ceea ce 

privește vizibilitatea și utili-

zarea pentru dezvoltarea de 

politici publice în educație, 

QS University Rankings este 

singurul clasament interna-

țional aprobat de Grupul 

internațional de experți în 

ierarhizarea universităților 

(IREG). Topul poate fi con-

sultat la adresa: 

https://www.topuniversities.c

om/university-rankings/eeca-

rankings/2019?destination=no

de/890390 Considerăm rele-

vant faptul că USV este ins-

tituția cu cea mai mică fi-

nanțare instituțională din cele 

16 universități românești pre-

zente în top 250 EECA 2019, 

USV beneficiind în perioada 

analizată de aproximativ o 

treime din media finanțărilor 

primite de celelalte 15 ins-

tituții prezente în top 250. 

Această situație evidențiază 

eficiența utilizării fondurilor 

publice de către USV și jus-

tifică, totodată, investiții pu-

blice mai mari în această uni-

versitate. Această plasare ono-

rantă a USV în topul celor mai 

performante universități la ni-

vel internațional confirmă 

progresul semnificativ înre-

gistrat de USV în ultimul de-

ceniu, reflectat și în evaluările 

realizate recent de alte orga-

nisme internaționale specia-

lizate în clasificarea instituți-

ilor de învățământ superior, 

precum SCImago Institutional 

Ranking (USV ocupând pozi-

ția 98 în clasamentul realizat 

pentru Estul Europei și poziția 

13 în clasamentul universită-

ților din România), uniRank 

University Ranking (USV 

ocupând poziția 14 din 80 de 

universități românești prezen-

te în top) sau Webometrics 

Ranking of World Universities 

(USV ocupănd locul 11 între 

cele 103 universități și insti-

tuții de învățământ superior 

din România și locul 748 între 

cele 5892 de universități și 

instituții de învățământ su-

perior din Europa).  

 

Reprezentanți ai Institutului 

Francez la USV 

 

Vizita de evaluare efectuată la 

Suceava de conducerea Insti-

tutului Francez în România, în 

vederea înființării aici a unui 

centru al Alianței Franceze, a 

fost pozitivă. În prima parte a 

anului viitor, acest proiect ar 

putea deveni realitate. Direc-

torul Institutului Francez din 

București, Hélène Roos, ata-

șatul de cooperare educativă și 

coordonator al Alianțelor 

Franceze în România, Michel 

Monsauret, și consilierul 

pentru proiecte bilaterale în 

domeniul educației al Insti-

tutului Francez din România, 

Corina Stănilă, au fost la 

Suceava la invitația Biroului 

Francez și au avut întâlniri cu 

Gheorghe Flutur, președintele 

Consiliului Județean Suceava, 

Mirela Adomnicăi, prefectul 

județului Suceava, Ion Lungu, 

primarul municipiului Su-

ceava, Emil Ursu, directorul 

Muzeului Bucovinei, Carmen 

Steiciuc, directorul Teatrului 

„Matei Vișniec", cu profesori 

și elevi ai Colegiului Național 

„Petru Rareș”, reprezentanți ai 

Ordinului Arhitecților și cu 

profesori de limba franceză. 

De asemenea, delegația a vizi-

tat Universitatea „Ștefan cel 

Mare” Suceava, de unde a por-

nit, practic, acest demers, iar la 

Biroul Francez, a susținut 

conferința „La saison France-

Roumanie”. La conferința de 

presă organizată la Biroul 

Francez, la care au fost 

prezenți și rectorul USV, prof. 

dr. ing. Valentin Popa, și prof. 

univ. dr. DHC Sanda-Maria 

Ardeleanu, Hélène Roos a 

declarat că a fost impresionată 

de Suceava, de oamenii 
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întâlniți și de „concentrarea de 

inițiative, de persoane, de 

competențe în jurul acestui 

proiect”. „Sperăm ca proiectul 

Alianței Franceze la Suceava 

să fie realizat în câteva luni”, a 

afirmat directorul Institutului 

Francez în România. Ea a 

subliniat că decizia este a 

Fundației Alianțelor Franceze 

din Paris, pe baza dosarului 

pregătit ieri, la finalul vizitei 

de evaluare. ”Dorim și sperăm 

ca Fundația din Paris să acorde 

marca pentru biroul Alianței 

Franceze la Suceava”, a mai 

spus ea. Coordonatorul Alian-

țelor Franceze în România, 

Michel Monsauret, a explicat 

că astăzi sunt în lume 

aproximativ 900 de centre 

Alianța Franceză, o rețea 

mondială din care Suceava are 

mari șanse să facă parte. 

Potrivit acestuia, în România 

mai sunt încă patru astfel de 

centre, dar toate concentrate în 

sudul și centrul țării, la 

Brașov, Constanța, Pitești și 

Ploiești, „asociații de drept 

român, partenere privilegiate 

ale Ambasadei Franței în 

România și ale Alianței 

Franceze din Paris”. Michel 

Monsauret a spus că prin 

dosarul pe care îl va duce la 

Paris, Suceava trebuie să 

demonstreze sustenabilitatea 

proiectului, faptul că acesta 

are susținerea publică și 

privată care dau orientarea 

asociației. „Aici sunteți într-

un context interesant, un punct 

în plus fiind frontiera cu 

Ucraina și apropierea de 

Republica Moldova. Toți cei 

cu care ne-am întâlnit ne-au 

spus că așteaptă crearea unei 

alianțe franceze la Suceava”, a 

mai afirmat el. Suceava are un 

teren fertil pentru înființarea 

unui centru Alianța Franceză 

Rectorul Valentin Popa, 

despre care prof. Sanda-Maria 

Ardeleanu a afirmat că este 

„inițiatorul înființării Alianței 

Franceze la Suceava”, a 

precizat că în timpul man-

datului său de ministru al 

Educației a avut mai multe 

întrevederi pe această temă cu 

ambasadorul Franței la Bu-

curești și și-a exprimat spe-

ranța că „vom avea cât de 

curând oficializat acest cen-

tru”. La rândul său, prof. 

Ardeleanu a prezentat câteva 

dintre argumentele care susțin 

solicitarea Sucevei pentru 

Alianța Franceză, anume că 

peste 90% dintre elevii din 

județul Suceava studiază 

limba franceză în școală, 

județul nostru fiind pe primul 

loc la nivel național, din acest 

punct de vedere. „Nu există 

nici o școală din județ în care 

să nu se predea limba 

franceză”, a subliniat ea. 

Totodată, activitatea Biroului 

Francez, care funcționează din 

2012 la Casa Prieteniei, este 

un important operator edu-

cativ, științific și cultural, 

alături de Lectoratul francez și 

Centrul de Reușită Uni-

versitară de la USV. Ca și în 

alte centre din lume, Alianța 

Franceză din România des-

fășoară cursuri de limbă 

franceză, la diferite niveluri, 

de la grădiniță, până la cursuri 

de specialitate. După sus-

ținerea examenelor, se eli-

berează diplome avizate de 

Ministerul Educației Națio-

nale din Franța și recunoscute 

în străinătate. În afară de 

cursuri și testări de limbă 

franceză, desfășoară și alte 

activități culturale - întâlniri 

cu personalități ale culturii 

franceze/ francofone, prezen-

tări și lansări de cărți, 

manifestări științifice și mu-

zicale, concursuri dotate cu 

premii în cărți, dicționare, 

sejururi în Franța sau în 

Québec - Canada, împrumu-

turi de cărți din biblioteca 

instituției etc. De asemenea, 

facilitează contactele cu insti-

tuțiile franceze. Alianța Fran-

ceză de la Paris a fost creată în 

1883 de către un comitet de 

personalități, între care Louis 

Pasteur și Jules Verne.    
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Facultatea de Științe ale 

Educației, partener în ca-

drul unui proiect de 

cercetare al Universității de 

Vest din Timișoara și al 

Universității Catolice 

Leuvain-la-Neuve, Belgia 

 

Facultatea de Ştiinţe ale Edu-

caţiei din cadrul Universităţii 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a participat, la Universitatea 

din București, la activitățile de 

cercetare și implementare 

derulate în cadrul proiectului 

Provocări legate de vârsta și 

sănătate pentru studenții care 

lucrează: o cercetare lon-

gitudinală asupra proceselor 

de auto-reglare (Age and 

health challanges for working 

students: a longitudinal in-

vestigation of self-regulatory 

processes), finanțat din anul 

2007 de către Ministerul 

Educației Naționale în cadrul 

proiectelor bilaterate Ro-

mânia-Belgia (BM/108/2017). 

Aplicantul acestui proiect este 

Universitatea de Vest din 

Timișoara (director de proiect 

fiind conf. univ. dr. Laurențiu 

Măricuțoiu), iar parteneri 

naționali sunt Universitatea 

din București (responsabil 

proiect: prof. univ. dr. Dragoș 

Iliescu) și Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

(responsabil proiect: conf. 

univ. dr. Otilia Clipa). Par-

teneriatul din partea Belgiei a 

fost asigurat de Universitatea 

Catolică Leuvain-la-Neuve și 

directorul de proiect este prof. 

univ. dr. Ștefan Agrigoroaei. 

Proiectul are ca scop studierea 

relațiilor dintre stres, sănătatea 

fizică și psihică pentru stu-

denții adulți, netradiționali, cu 

vârsta de peste 40 de ani. 

Solicitările psihosociale, sta-

rea fizică și cea psihică, 

rolurile sociale în care sunt 

angrenați acești studenți sunt 

factori suplimentari de stres, 

iar cercetările longitudinale și-

au propus să studieze posi-

bilele relații între acestea, 

procesele reglatorii care pot 

interveni și activa mecanis-

mele de adaptare pentru 

integrarea în viața academică.  

Proiectul este cu atât mai 

interesant cu cât universitățile 

devin mai deschise către 

nevoile studenților și pot găsi 

soluții transformaționale pen-

tru spațiul educațional oferit. 

Educația adulților (învățarea 

pentru întreaga viață) trece de 

la fi un deziderat la a fi o 

practică în câmpul de formare  

educațional. Cercetarea reali-

zată va contribui semnificativ 

la a analiza factorii care 

provoacă stres, precum și 

resursele utilizate pentru a 

face față nevoilor studenților 

adulți, netradiționali, în acti-

vitatea educațională din uni-

versitate. Proiectul are o va-

loare adăugată pentru facul-

tățile de Științe ale Educației, 

deoarece există persoane care 

urmează cursurile de licență, 

master, conversie profesională 

sau cursuri de formare conti-

nuă fiind deja încadrați în 

sistemul de învățământ și care 

dovedesc că învățarea nu 

trebuie limitată la o anumită 

perioadă de timp. Colaborarea 

se dovedește a fi foarte bună 

prin elaborarea intrumentelor 

de cercetare, prin aplicarea 

acestora, prin realizarea baze-

lor de date şi publicarea rezul-

tatelor, prin internaționali-

zarea celor trei universități 

implicate și, foarte important, 

prin implementarea soluțiilor 

identificate în mediul uni-

versitar.  

 

Premiu al Uniunii 

Scriitorilor din România 

pentru un universitar 

sucevean 

 

În cadrul festivității de 

acordare a premiilor Uniunii 

Scriitorilor din România 

pentru apariții editoriale din 

anul 2017, la Filiala Iași, prof. 

univ. dr. Elena-Brândușa Ste-

iciuc, de la Facultatea de 

Litere și Științe ale Co-

municării a Universității „Ște-

fan cel Mare”  din Suceava a 

primit Premiul Reprezentanței 

Suceava. Volumul distins - 

intitulat  FRANCOPHONIE & 

DIVERSITÉ – publicat la 

editura universității sucevene 

conține  articole, cronici, 

interviuri despre și cu autori 

francofoni contemporani, care 

conturează, prin scrierile lor, 

identitatea plurală a fran-

cofoniei în secolul XX și la 

începutul noului mileniu. O 
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mare parte dintre autorii 

prezenți în acest volum 

(Panait Istrati, Emil Cioran, 

Oana Orlea, Rodica Iulian, 

Liliana Lazar) sunt de origine 

română, ceea ce subliniază, o 

dată în plus, contribuția 

majoră a României la un 

fenomen literar de anvergură 

mondială. Puternic implicată 

în studierea și susținerea 

fenomenului literar francofon, 

expert al Agence universitaire 

de la Francophonie  pentru 

acest domeniu, prof. univ. dr. 

Elena-Brândușa Steiciuc adu-

ce prin acest nou volum o 

contribuție majoră la studiul 

diverselor fațete ale lite-

raturilor de expresie franceză.  

 

Extinderea infrastructurii 

universitare și a bazelor de 

practică în cadrul USV 

 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava de-

rulează proiectul „Dezvolta-

rea cantitativă și calitativă a 

Grădinii Botanice a USV – 

DENDRO-PLUS”, finanțat de 

Ministerul Educației Națio-

nale prin Fondul de Dezvol-

tare Instituțională, care are ca 

obiective asigurarea dezvol-

tării grădinii botanice din 

Campusul II al USV prin 

completarea sectorului Vege-

tația României, crearea unei 

pepiniere forestiere în cadrul 

sectorului Didactico-experi-

mental și asigură continuarea 

activităților întreprinse prin 

proiectul finanțat anterior 

(„Dezvoltarea cantitativă și 

calitativă a colecției dendro-

logice – DECADENDRO”). 

În cadrul proiectului „Dez-

voltarea cantitativă și calita-

tivă a Grădinii Botanice a 

USV – DENDRO-PLUS” se 

are în vedere derularea sta-

giilor de pregătire practică a 

studenților din cadrul Fa-

cultății de Silvicultură şi 

desfășurarea de activități spe-

cifice domeniilor de studii 

(Silvicultură, Ecologie și pro-

tecția mediului), prin im-

plicarea studenților în diferite 

acţiuni specifice. În Campusul 

II al USV din Moara a avut loc 

plantarea a 250 de exemplare 

de arbori în cadrul sectorului 

Vegetaţia României, pentru 

crearea la scară redusă a 

principalelor tipuri de păduri 

din România. Prin intermediul 

acestei acţiuni de plantare se 

completează nucleul arbore-

telor realizate în anul pre-

cedent, când au fost plantaţi 

350 de arbori. Într-o primă 

etapă din acest an, vor fi 

plantate următoarele specii: 

brad, molid, zâmbru, larice, 

mesteacăn, scoruş păsăresc, 

tei pucios, anin alb, anin 

negru, alun, plop alb, salcie 

albă, paltin de munte. Această 

acțiune de plantare se deru-

lează în cadrul lucrărilor 

practice ale studenților, contri-

buind la formarea profesională 

a acestora. Proiectul este coor-

donat de șef lucrări ing. dr. 

Cezar Valentin TOMESCU, 

cadru didactic al Facultății de 

Silvicultură din cadrul USV. 

 

„Mot à Monde” 2018 

 

La Facultatea de Litere a Uni-

versităţii „Bábes Bolyai” din 

Cluj-Napoca a avut loc cere-

monia de premiere a laure-

aților Concursului național de 

traduceri „Mot à Monde”, 

concurs aflat la a noua ediție, 

sub egida Institutului Francez 

din Cluj-Napoca, în cola-

borare cu Organizația Inter-

națională a Francofoniei. Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

din Suceava a fost repre-

zentată de Antonesei Ana-

Maria, masterandă în anul I, la 

Teoria și Practica Traducerii, 

care a obținut mențiunea 

specială a juriului, fiind 

coordonată de conf. univ. dr. 

Raluca-Nicoleta Balațchi și de 

lector univ. dr. Corina Iftimia. 

Anul acesta, participanții au 
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avut de tradus un fragment din 

romanul „LʼAmas ardent” al 

lui Yamen Manaï, laureat al 

Premiului celor Cinci Con-

tinente ale Francofoniei 2017. 

În cadrul ceremoniei, pre-

mianții l-au putut întâlni 

personal pe autorul tunisian, 

care a vorbit despre romanul 

său și a răspuns întrebărilor 

formulate de tinerii tra-

ducători. 

 

Rezultate deosebite pentru 

USV la Salonul Naţional de 

Inventică şi Creaţie 

Știinţifică pentru Tineret 

2018 

 

La Complexul Expoziţional 

Romexpo, Bucureşti, s-a des-

fășurat cea de-a XVI-a ediție a 

Salonului Naţional de In-

ventică şi Creaţie Știinţifică 

pentru Tineret, eveniment 

organizat de Ministerul 

Tineretului și Sportului. În 

competiţia din acest an au 

intrat peste 40 de proiecte din 

ţară şi din Republica Moldova, 

grupate pe 3 secţiuni. La 

festivitatea de premiere au fost 

prezenţi, alături de doamna 

ministru Ioana Bran, jurnalişti 

de ştiinţă şi membrii juriului. 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava a obţinut pre-

mii la două secţiuni, după cum 

urmează: Secțiunea Teh-

nologia Informației (3 din cele 

4 premii acordate la această 

secțiune au fost obținute de 

USV): Premiul I - Sistem 

pentru monitorizarea stărilor 

emoţionale, autori: Mihai 

Cenuşă, Mihaela Poienar, 

Sergiu Dan Pata (doctoranzi), 

coordonator: prof. univ. dr. 

ing. Dan Laurențiu Milici. 

Premiul II - Sistem de 

zăvorâre, autori: Mihaela Po-

ienar, Dumitru Cernusca, Ser-

giu Dan Pata, Alexei Pianih 

(studenți doctoranzi), coor-

donator: prof. univ. dr. ing. 

Dan Laurențiu Milici. Men-

ţiune – Project Flora  - Stefan 

Sovea, Andrei Ventuneac 

(studenți în anul I Calcul-

atoare), coordonator: prof. 

univ. dr. ing. Dan Laurențiu 

Milici. Secțiunea Științe 

Aplicate: Premiul II – Si-

guranţă termomecanică, 

autori: Mihaela Poienar, Anna 

Sabadas (doctoranzi), coor-

donator: prof. univ. dr. ing. 

Dan Laurențiu Milici.   

 

Studenți ai USV la Expozi-

ţia „ZooMonetar – Fauna 

lumii pe bancnote şi 

monede“ 

 

Studenții Facultății de Științe 

Economice și Administrație 

Publică din cadrul Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare” 

din Suceava au participat, la 

sediul BNR – Agenția Su-

ceava, la vernisajul „Zoo-

Monetar – Fauna lumii pe 

bancnote şi monede“, expo-

ziție organizată de către 

Muzeul Băncii Naționale a 

României și Agenția BNR 

Suceava.  La eveniment au 

participat atât doctoranzi cât și 

studenți de la programele de 

studii Administrarea Afa-

cerilor, Afaceri Internaționale, 

Asistență Managerială și 

Administrativă, însoțiți de 

cadre didactice – Prof.univ.dr. 

Carmen Năstase, decan al 

Facultății de Științe Eco-

nomice și Administrație Pu-

blică, și conf.univ.dr. Carmen 

Boghean. În cadrul verni-

sajului, Dan Ilie, expert în 

cadul Direcției Muzeu și 

educație financiară din Cen-

trala Băncii Naționale a 

României, a prezentat ex-

poziția ce conține cele peste 

100 de specii și subspecii din 

fauna lumii, prin intermediul a 

peste 250 de însemne mo-

netare – de la monede din 

Antichitate, Evul Mediu şi 

Epoca Modernă, emise de 

diverse state, regate și imperii, 

până la bancnote moderne din 

59 de țări și teritorii de pe 6 

continente. Expoziția a oferit 

vizitatorilor o experiență uni-

că, provocatoare prin tematică 

și valoarea pieselor expuse, 

precum și prin dimensiunea 

globală a provenienței aces-

tora. Expoziția va fi deschisă 

publicului la Agenția BNR 

Suceava în perioada 15 
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noiembrie 2018 – 15 iunie 

2019, fiind o oportunitate 

pentru ca un număr cât mai 

mare de studenți, doctoranzi și 

cadre didactice să beneficieze 

de un eveniment inedit, ce 

îmbină caracterul educațional 

cu divertismentul cultural. 

 

25h@USV, ediția 2018 

 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re" din Suceava a organizat 

ediția cu numărul 5 a con-

cursului studențesc „25 de ore 

la USV” (25h@USV). Patru 

echipe, alcătuite din câte trei 

studenți înscriși la programele 

de studiu ale Facultății de 

Inginerie Electrică și Știința 

Calculatoarelor, au petrecut 

împreună 25 de ore în Atrium-

ul corpului E al Universității, 

încercând să găsească soluții 

pentru tematica concursului 

din acest an: proiectarea și 

implementarea de bijuterii 

inteligente. În acest scop, 

organizatorii au asigurat echi-

pelor dispozitive electronice și 

senzori pentru implementarea 

proiectelor. Proiectele echi-

pelor au fost evaluate în di-

mineața zilei de 16 noiembrie 

de către un juriu condus de 

Prof. Jean Vanderdonckt de la 

Université Catholique de 

Louvain, Belgia și alcătuit din 

Nathan Magrofuoco (Uni-

versité Catholique de Lou-

vain), Alexandru Nistor 

(Assist Software) și Sergiu 

Gîrneț (OSF Global Services). 

În vederea realizării în condiții 

cât mai bune a temei propuse 

de către organizatori, echipele 

de studenți au imaginat și creat 

inele și brățări electronice cu 

care să controleze jocuri pe 

calculator, echipamente dintr-

o casă inteligentă sau chiar o 

valiză „smart”. Rezultatele 

concursului au fost: locul I – 

echipa alcătuită din Cristi 

Miron, Beneamin Macsim și 

Raul Calujac, locul II - Ilie 

Alberto Cîrdei, Daniel Gri-

goriciuc și David-Ioan Coso-

van, locul III - Mădălin-

Emilian Pop, Teodora-Ioana 

Istrătoaie și Wilfried Nikolas 

Desrcanu, iar locul IV a fost 

ocupat de către echipa 

compusă din Adrian-Vasile 

Catană, Mihaela Serediuc și 

Ruth-Laura Gherasim. Prin 

acest concurs, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava 

se alătura competițiilor 

similare de tipul „hackathon” 

care au loc pe plan inter-

național. Prin tematica sa, 

concursul 25h@USV încura-

jează creativitatea studenților 

în procesul dezvoltării de 

tehnologii de vârf la ora 

actuală în domeniul in-

teracțiunii cu sistemele infor-

matice. Ediția 2018 a con-

cursului 25h@USV a dus mai 

departe, cu succes, tradiția 

începută în anul 2014, mizând 

pe forțarea limitelor crea-

tivității tehnice studențești 

prin propunerea de teme 

relevante pentru direcțiile date 

de tehnologiile IT de ultimă 

oră. Din partea orga-

nizatorilor, prof. univ. dr. ing. 

Adrian Graur și prof. univ. dr. 

ing. Radu-Daniel Vătavu 

consideră acest eveniment ca 

unul important în contextul 

actual al specificului compe-

tițiilor studențești naționale și 

internaționale, atât prin teh-

nologia inovativă adresată în 

fiecare an, cât și prin mo-

dalitatea specifică de imple-

mentare a acestuia. Sponsorii 

concursului din acest an au 

fost Assist Software, OSF 

Global Services și Global 

Design.  
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Conferinţa internaţională 

Student in Bucovina 2018 

 

Facultatea de Inginerie Ali-

mentară din cadrul Univer-

sității „Ştefan cel Mare” din 

Suceava a organizat cea de-a 

VIII-a ediție a Conferinței 

internaționale Student in 

Bucovina, un eveniment des-

fășurat sub egida Ministerului 

Educației Naționale (MEN). 

La această ediție au participat 

aproximativ 100 de studenţi, 

reprezentanți ai următoarelor 

universități: Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Su-

ceava, Universitatea de Științe 

Agricole și Medicină Vete-

rinară din Cluj-Napoca, Uni-

versitatea din Oradea, Uni-

versitatea de Științe Agricole 

și Medicină Veterinară din 

Iași, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu, Uni-

versitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău, Universitatea 

Naţională de Tehnologii Ali-

mentare din Kiev, Uni-

versitatea de Stat de Agri-

cultură din Minsk, Univer-

sitatea din Manas – Kyr-

gystan, Universitatea de Agri-

cultură a Georgiei şi Uni-

versitatea din Rzeszow. 

Evenimentul se adresează în 

exclusivitate studenţilor, 

având rolul de a-i ajuta să 

deprindă interesul şi abilităţile 

necesare pentru cercetare 

începând de la nivelul 

studiilor de licenţă. Prezenţa 

profesorilor şi a studenţilor 

din alte centre universitare 

româneşti şi din străinătate 

dovedeşte prestigiul inter-

naţional al conferinţei şi, în 

acelaşi timp, reprezintă o nouă 

oportunitate pentru univer-

sitatea noastră de a dezvolta 

proiecte didactice şi de 

cercetare în parteneriat cu alte 

centre universitare. 

 

Diplomă de Excelență pen-

tru USV în cadrul Galei 

EduManager.ro 

 

La cea de-a VI-a ediție a Galei 

EduManager.ro, desfășurată la 

București, au participat peste 

100 de lideri ai instituțiilor de 

învățământ românești: repre-

zentați ai Ministerului Edu-

cației Naționale, ai ins-

pectoratelor școlare județene, 

directori de instituții din 

învățământul preuniversitar, 

reprezentați ai universităților, 

ai asociațiilor profesionale din 

domeniu și reprezentanți ai 

companiilor private. În cadrul 

acestui eveniment, la care 

Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava a fost 

reprezentată de profesor univ. 

dr. Ștefan Purici, Prorector cu 

imaginea universității, relații 

internaționale și dezvoltare 

europeană, au fost premiate 

cele mai valoroase proiecte 

înscrise la diverse categorii 

specifice. USV a primit 

Diploma de excelență pentru 

Proiectul Sistem de 

comunicații auto prin lumină 

vizibilă adaptiv la diferite 

condiții de mediu – AutoVLC, 

un proiect experimental 

demonstrativ, aflat în coor-

donarea domnului profesor 

univ. dr. Mihai Dimian, 

Prorector cu activitatea știin-

țifică. Proiectul propune dez-

voltarea unui sistem auto-

adaptiv ce folosește semafoare 

și mașini cu surse de lumină 

bazate pe LED-uri, nu doar 

pentru iluminare și sem-

nalizare, ci și pentru comu-

nicarea informațiilor necesare 

creșterii siguranței rutiere și 

eficientizării traficului. Opor-

tunitatea de dezvoltare a 

acestei tehnologii este repre-

zentată de faptul că, datorită 

eficienței energetice supe-

rioare și a duratei mai mare de 

viață, sursele de iluminat cu 

LED tind să înlocuiască 

sursele clasice de iluminat. 

Spre deosebire de sursele 

actuale de iluminat, LED-urile 

permit timpi de comutație 

foarte scurți și un număr mare 

de comutări, putând fi folosite 

și pentru transmiterea wireless 

de informații. Semaforul 

inteligent, dezvoltat în condiții 

de laborator de către membrii 

echipei de cercetare, este 

capabil să transmită informații 

automobilelor ce se apropie de 

intersecție folosind lumina 

vizibilă a semaforului ca undă 

purtătoare a datelor. Unul 

dintre principalele elementele 

de noutate ale acestui proiect 

este reprezentat de capacitatea 

sistemului de a evalua 

condițiile de mediu și de a se 

auto-adapta, în vederea ma-

ximizării performanțelor, la 

diverse condiții de mediu și 

factori perturbatori. Pe lângă 

aceste caracteristici, un alt 

15-16 noiembrie 2018 

 

 

21 noiembrie 2018 

 

 



 

 
Noiembrie 2018 / info USV /  

aspect important este acela că 

sistemul poate avea o 

autonomie energetică semni-

ficativă. Ideea de imple-

mentare a unui asemenea 

sistem vine din nevoia de a 

aborda activ siguranța în 

trafic, prin acordarea de 

asistență conducătorilor auto 

pentru evitarea accidentelor, 

iar soluțiile bazate pe 

tehnologii informaționale și de 

comunicații pot contribui la 

reducerea semnificativă a 

numărului de accidente. 

Menționăm că în cadrul Galei 

a avut loc și Conferința 

națională Management Mo-

dern în Educație, care a oferit 

participanților informații im-

portante legate de aplicații și 

soluții de comunicare des-

tinate instituțiilor de învă-

țământ universitar și pre-

universitar, legislație, fonduri 

europene, management 

instituțional. Printre vorbitorii 

din cadrul evenimentului îi 

menționăm pe Sorin Mihai 

Cîmpeanu, Preşedinte al 

Consiliului Naţional al 

Rectorilor, Cristina Petre-Ghi-

ţă, Inspector Școlar General 

Adjunct, Inspectoratul Şcolar 

al Judeţului Ilfov, Tiberiu 

Gabriel Dobrescu, Preşedinte, 

Autoritatea Naţională pentru 

Calificări, Mircea Bertea, 

Preşedinte, Asociaţia Naţio-

nală a Colegiilor şi Liceelor 

Pedagogice din România 

(ANCLP), Merima Petrovici, 

Director, Unitatea de Imple-

mentare a Proiectelor Finan-

țate din Fonduri Structurale, și 

Gheorghe Cazan, Director 

Executiv, Hofag Engineering. 

 

Student USV premiat 

național 

 

Desfășurată la Universitatea 

de Petrol și Gaze din Ploiești, 

Sesiunea Națională de Co-

municări Științifice Studen-

țești cu tema Resursele de 

energie în dezvoltarea și 

administrarea afacerilor 

durabile, ediția a II-a, a fost 

organizată de Facultatea de 

Științe Economice și de So-

cietatea Antreprenorială Stu-

dențească și a reunit studenți 

de la facultățile de profil din 

țară, de la ciclurile de licență și 

masterat. În competiție au fost 

înscrise 40 de lucrări, care au 

abordat aspecte legate de 

dezvoltarea afacerilor în 

condiții de sustenabilitate, 

independența energetică și 

perspectivele piețelor de 

energie la nivel local, național 

și global. Universitatea „Ște-

fan cel Mare” din Suceava a 

fost reprezentată de studentul 

Flavius Clim, de la Facultatea 

de Științe Economice și 

Administrație Publică, pro-

gramul de studii de masterat 

cu predare în limba engleză 

Planning of New Tourism 

Products and Destination 

Management, anul I. Lucrarea 

prezentată de el, intitulată 

Dezvoltarea afacerilor în 

domeniul serviciilor cu 

ajutorul aplicațiilor mobile, a 

întrunit cel mai mare punctaj 

și aprecierile unanime ale 

juriul, care i-au acordat Pre-

miul I și trofeul competiției. 

Acest succes confirmă 

prestația foarte bună pe care 

studenții de la Facultatea de 

Științe Economice și Admi-

nistrație Publică au avut-o la 

competițiile naționale la care 

au participat. Studentul Fla-

vius Clim are experiența 

competițiilor naționale, la care 

a participat în anii anteriori, 

atât în calitate de competitor, 

cât și de membru al juriului de 

evaluare a lucrărilor.   

 

Premii pentru USV la Earth 

Rover 2018 

 

La Universitatea Tehnică din 

Moldova, s-a desfăşurat cea 

de-a VI-a ediţie a Concursului 

Internaţional de Sisteme 

Robotice Mobile EARTH 

ROVER 2018. Concursul a 

urmărit elaborarea unor 

sisteme robotice mobile care 

să se încadreze în obiectivul 

„3 minimum & 3 maximum” 

(cost-masă-consum de energie 

& eficienţă-funcţionalitate-

mobilitate). În competiţie s-au 

înscris 18 echipe din 

Republica Moldova, România 

şi Ucraina: 7 din R. Moldova, 

9 din România şi 2 din 

Ucraina. Din partea Uni-

versităţii „Ştefan cel Mare“ 

din Suceava au participat 3 

echipe, care au obţinut tot 

atâtea premii, după cum 

urmează: locul 1 la proba Line 
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Follower - Echipa InelX, 

formată din studenţii Denis 

Copilu și David Burla, anul I, 

specializarea Calculatoare, 

coordonator prof.univ.dr.ing. 

Adrian Graur, antrenor șef 

lucrări dr.ing. Remus Prodan; 

locul 2 la proba Line Follower 

– Echipa TechM, formată din 

studenţii Cristi Miron si 

Beneamin Macsim, anul IV, 

specializarea Electronică 

Aplicată, coordonator prof. 

univ. dr. ing. Adrian Graur, 

antrenor șef lucrări dr.ing. 

Adrian-Ioan Petrariu; locul 2 

la proba FreeStyle – Echipa 

USV Elite, formată din 

studentul Gabriel Andrei 

VISAN, anul II, specializarea 

Calculatoare, coordonator 

prof. univ. dr. ing. Adrian 

Graur, antrenor: șef lucrări dr. 

ing. Adrian-Ioan Petrariu. 

 

CTF-USV 2018 

 

În perioada octombrie-noiem-

brie 2018, Facultatea de 

Inginerie Electrică şi Ştiinţa 

Calculatoarelor din cadrul 

Universităţii „Ştefan cel Ma-

re” din Suceava a organizat, 

împreună cu partenerii săi, cea 

de a treia ediție a concursului 

studențesc în domeniul 

securității informatice, CTF-

USV 2018 (Capture The 

Flag). După o etapă de cali-

ficari, care a avut loc în 

perioada 25-26 octombrie 

2018 şi la care au participat 30 

de echipe de la 11 universităţi 

din Romania, Republica Mol-

dova şi Ucraina, au fost 

selectate 10 echipe finaliste 

care au concurat în cadrul 

competiţiei on-site, ce a avut 

loc în intervalul 22.11-

23.11.2018. Platforma de con-

curs a fost disponibilă pentru 

concurenţi continuu, timp de 

24 de ore. Competiţia a constat 

în rezolvarea unui număr de 

probleme de securitate infor-

mațională, cu dificultate pro-

gresivă, urmată de găsirea 

unor coduri (flags) prin pene-

trarea unor aplicații web sau 

sisteme cu vulnerabilități in-

duse. Concurenții utilizează 

soluții de investigare diverse, 

într-un mediu virtual gazduit 

pe o platformă informatică 

dedicată. Fiecare problemă re-

zolvată aduce un punctaj, 

astfel încât, după finalizarea 

probelor, este generat automat 

un clasament. Punctajul final 

este validat după analiza ra-

poartelor elaborate de echipe. 

Pregatirea problemelor de 

concurs și evaluarea rezul-

tatelor obținute este asigurată 

imparțial, de parteneri din 

mediul economic cu expe-

riență în domeniul securității 

informaționale, co-organiza-

tori ai manifestării. Vineri, 23 

noiembrie 2018, la ora 14:00, 

în prezenţa conducerii USV,  a 

avut loc festivitatea de pre-

miere. O echipa a Universității 

„Ştefan cel Mare” din Suceava 

a ocupat locul II. Aceasta a 

fost formată din următorii stu-

denţi ai Facultăţii de Inginerie 

Electrică şi Ştiinţa Calcula-

toarelor: Alexandru Dudu-

man, Sebastian Pamparău, 

Cristian Hreniuc şi Alexandru 

Dascălu. Concursul a fost or-

ganizat de Universitatea „Şte-

fan cel Mare” din Suceava, 

împreună cu parteneri din me-

diul economic, Safetech Inno-

vations Bucureşti şi Assist 
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Software Suceava. De ase-

menea, concursul a beneficiat 

de sprijinul Ministerului Edu-

caţiei Naţionale, al Netcom 

Active Suceava şi al Cisco 

România. http://ctf.usv.ro    

 

Omul și cartea 

 

Din seria evenimentelor Omul 

și cartea,  la Biblioteca USV 

s-a desfășurat lansarea de 

carte Crîmpeie de limbă 

română, vol. 2, de Gheorghe 

C. Moldoveanu, Editura PIM, 

Iași, 2018. Sanda-Maria Arde-

leanu, Coordonatorul Bi-

bliotecii universitare, a vorbit 

despre personalitatea profe-

sorului Gheorghe C. Moldo-

veanu. Despre cartea şi cărţile 

sale au vorbit Niculina Iacob 

(„colaboratoarea de suflet”), 

Rodica Iordache, Nicolae Pă-

duraru, Mircea Radu Iacoban, 

Liliana Agache, Rodica Mi-

ghiu, Felicia Vrânceanu, Lud-

mila Zbanţ, Alexandru Băi-

şanu, Bogdan Feştilă – uni-

versitari, cercetători, profesori 

şi scriitori, din Suceava, din 

ţară, de la Cernăuţi şi de la 

Chişinău, câţiva dintre ei foşti 

elevi sau studenţi ai profe-

sorului Gheorghe C. Moldo-

veanu, cu menţiunea că scri-

itorul Mircea Radu Iacoban i-

a fost coleg de grupă la uni-

versitatea ieşeană, alături de 

cel care a fost primul decan al 

Literelor sucevene de după 

1990, şi care l-a invitat la 

Suceava pe Gheorghe C. 

Moldoveanu, profesorul Mi-

hail Iordache. Gheorghe C. 

Moldoveanu – aflat ca şi în 

alte ocazii ca acestea alături de 

soţie şi de fiică – s-a prezentat 

publicului drept „un om noro-

cos” datorită părinţilor săi care 

l-au îndrumat spre carte, pro-

fesorilor, spiritului critic infu-

zat de şcoala ieşeană, datorită 

meseriei pe care şi-a asumat-o, 

de „slujitor al cărţii”: „Iar 

dumneavoastră sunteţi mar-

torii norocului meu că Dum-

nezeu m-a învrednicit să pot 

scrie”.  

 

Premii pentru echipe stu-

dențești la iTEC Timişoara 

2018 

 

Facultatea de Inginerie Elec-

trică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

(FIESC) a reprezentat Uni-

versitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava la cea de-a XII-a 

ediție a Concursului iTEC 

Timișoara. Concursul a fost 

organizat de Liga AC, orga-

nizație studențească a Uni-

versității Politehnica Timișoa-

ra, şi s-a desfășurat sub forma 

a șase probe distincte: em-

bedded development, algorit-

mică, web development, game 

development, graphic design 

și mobile development. iTEC 

este un concurs dedicat atât 

studenților, cât și elevilor pa-

sionați de domeniul IT. Ajuns 

în anul 2018 la ediția cu nu-

mărul 12, concursul reunește 

în fiecare an peste 200 de par-

ticipanți, aducând în contact 

mediul academic cu cel eco-

nomic din acest domeniu prin 

intermediul companiilor par-

tenere. Cele şapte echipaje ale 

FIESC au intrat în concurs la 

probele embedded develop-

ment, algoritmică şi web 

development. La finalul con-

cursului, primele două locuri 

la proba de embedded de-

velopment au fost câștigate de 

echipe din Suceava, după cum 

urmează: locul I - echipa 

InelX, formată din studenții 

David Gherasim şi Alexandru-

Ilie Măciuc; locul II - echipa 

Skynet, formată din studenții 

Sili Alexandru și Lorin Cucu 

Restul echipelor FIESC i-au 

avut în componenţă pe: Lupu 

Emilian, Scutelnicu Radu-

cristian, Ostafe Leonard, Pos-

telnicu Andrei, Popescu Adri-

an, Grigoriciuc Andrei, Lavric 

Iulian, Butnariu Denis și Pam-

parău Cristian. Precizăm, de 

asemenea, că în organizarea 

acestui eveniment s-au im-

plicat voluntari din mai multe 

centre universitare, printre ca-

re și membri din organizația 

ASUS din cadrul USV: Bur-

ghelea Alina, studentă la 

Facultatea de Istorie și Geo-

grafie, specializarea Relaţii 

internaţionale şi studii euro-

pene, şi Dranca Antonia, stu-

dentă la Facultatea de Științe 

ale Educației, specializarea 

Pedagogia învăţământului 

primar şi preşcolar. USV a 

avut rezultate şi la ediţia din 
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2017 a competiţiei, tot prin 

Alexandru Ilie Maciuc şi 

David Gherasim. La proba de 

embedded development, care 

a constat în realizarea unui joc 

tetris, echipa InelX din 

Suceava a obţinut locul II din 

23 de echipe competitoare.  

 

Bucovina – File de istorie. 

Simpozion național cu 

participare internațională 

 

O frumoasă tradiție academică 

suceveană a marcat la Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare” 

data de 28 noiembrie drept 

Ziua Bucovinei, prin orga-

nizarea unui simpozion la care 

au fost invitați să participe cer-

cetători, profesori, muzeogra-

fi, specialiști în domeniul 

istoriei Bucovinei. În acest an, 

desfășurat sub egida Facultății 

de Istorie și Geografie și a 

Muzeului de Istorie din Su-

ceava, evenimentul s-a înscris 

în suita manifestărilor dedi-

cate Centenarului României 

Mari (1918-2018) și încheierii 

Primului Război Mondial, 

comunitatea academică suce-

veană aducând, la rândul său, 

un omagiu generației Unirii. 

În cele peste 45 de comunicări 

științifice susținute de 

specialiști de la Iași (Institutul 

de Istorie „A.D.Xenopol” al 

Academiei Române), Chiși-

nău (Institutul de Istorie al 

Academiei de Științe a 

Moldovei), Cernăuți (Univer-

sitatea Națională „Yurii 

Fedkovych”), Suceava (Uni-

versitatea „Ștefan cel Mare”, 

Muzeul de Istorie, Biblioteca 

„I.G.Sbiera” ș.a.) și Rădăuți 

(Institutul „Bucovina” al Aca-

demiei Române) s-au abordat 

probleme legate de cultura și 

civilizația română în context 

regional și european, de evo-

luția teritoriilor românești în 

deceniile premergătoare Ma-

relui Război, de parti-

cularitățile sistemului econo-

mic, politic și administrativ al 

Ducatului Bucovinei, insis-

tându-se în mod special pe 

ceea ce a însemnat cultivarea 

conștiinței și demnității națio-

nale și evidențiindu-se rolul 

personalităților istorice care 

au contribuit la pregătirea 

marilor evenimente din anul 

1918 și la consacrarea inter-

națională a unirii tuturor pro-

vinciilor românești în cadrele 

unui singur stat național. După 

lansarea unor volume apar-

ținând universitarilor suceveni 

și colegilor de la Muzeul de 

Istorie, au urmat dezbateri în 

cadrul a patru secțiuni dis-

tincte, aspectele evidențiate de 

participanții la simpozion 

vizând complexitatea situației 

din Bucovina în toamna anului 

1918, planurile marilor puteri 

pe marginea problemei ro-

mânești, proiectele legate de 

viitorul provinciei după 

încheierea războiului făcute 

publice de Consiliile 

Naționale ale românilor, ucra-

inenilor, germanilor, polone-

zilor și evreilor bucovineni. 

Analiza detaliată a evenimen-

telor istorice a condus la con-

cluzia potrivit căreia, dintre 

toate proiectele susținute de 

liderii comunităților etnice, 

singurul realizabil și viabil a 

28 noiembrie 2018 
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fost cel care a avut ca finalitate 

unirea Bucovinei integrale cu 

Regatul României. Spre deo-

sebire de edițiile anterioare, o 

secțiune aparte a fost destinată 

studenților de la specializarea 

Istorie, multe dintre comuni-

cările acestora fiind inspirate 

și motivate de experiențele 

acumulate în timpul unor vi-

zite de studiu întreprinse în 

partea de nord a Bucovinei. 

Sub semnul unității și 

colaborării care încarcă sim-

bolic aniversarea Centenarului 

României Mari, reunirea 

specialiștilor în domeniul 

istoriei la Universitatea „Ște-

fan cel Mare” a prilejuit 

schimbul de idei şi împăr-

tăşirea rezultatelor muncii lor 

de cercetare cu privire la tre-

cutul Bucovinei, oferind 

totodată idei noi, utile în 

demersul istoric.   

 

Mesajul Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

cu ocazia Centenarului Ma-

rii Uniri (1918-2018) 

 

Împlinirea a 100 de ani de la 

unirea provinciilor istorice cu 

Regatul României ne oferă 

prilejul de a onora memoria 

generației care, în pofida tutu-

ror vicisitudinilor, a reușit să 

adune pe toți românii sub 

același drapel. Efortul a 

aparținut întregii națiuni, dar 

jertfa de sânge a venit, mai 

ales, din partea tinerilor: elevi, 

studenți, muncitori sau țărani 

care au crezut că pacea care va 

urma războiului va face ca 

proiectele naționale să devină 

realitate. Atunci când, la Chi-

șinău, Cernăuți sau Alba-Iulia, 

s-au rostit îndemnuri pentru 

Unire, cele mai convingătoare 

argumente au venit din partea 

intelectualilor, mulți dintre ei 

studenți sau cadre didactice 

universitare din Bucovina, Ba-

sarabia ori Transilvania: Sextil 

Pușcariu, Constantin Isopes-

cu-Grecul, Ion Nistor, Cons-

tantin Stere, Ion Inculeț, 

Gheorghe Bogdan Duică, 

Iuliu Hațieganu și alții. Indi-

ferent din ce zonă venea 

mesajul, îndemnul era același: 

unirea tuturor românilor și 

eliberarea de sub administra-

țiile străine, construirea unui 

stat liber, democratic și pros-

per. Prosperitatea unei națiuni 

se întemeiază pe cunoaștere, 

avans tehnic și tehnologic, 

competitivitate și deschidere. 

Toate acestea nu pot fi atinse 

fără un sistem de educație 

robust, care să ofere șanse 

tuturor. Astăzi, la 100 de ani 

de la Marea Unire, constatăm 

că, și în prezent, tinerii și, în 

special, universitățile au da-

toria să definească reperele 

unui parcurs național statuat 

pe principiile demnității, 

onestității și performanței. 

Comunitatea academică suce-

veană contribuie, alături de 

alte universități din țară, la 

dezvoltarea societății româ-

nești, prin formarea unor 

specialiști capabili sa mode-

leze un viitor mai bun, dar mai 

ales „Oameni” și, totodată, 

cetățeni și patrioți. O dovadă a 

seriozității cadrelor didactice 

sucevene în ceea ce privește 

demersul didactic și perse-

verența în cercetarea științifică 

este plasarea pe locul 10 între 

universitățile românești intrate 

în topul QS World University 

Rankings 2019 și pe locul 142 

din cele mai bune 300 uni-

versități din 24 de state cuprin-

se în regiunea emergentă a 

Europei și Asiei Centrale. 

Alma Mater Sucevensis, 

reunind studenți din toate 

teritoriile care, în anul 1918, s-

au regăsit între hotarele unui 

singur stat, realizează – chiar 

dacă la o scară mult mai mică 

– prin cei aproape o mie de 

studenți originari din Re-

publica Moldova și Ucraina, 

unirea tuturor românilor. La 

împlinirea unui secol de la 

realizarea unității naționale, 

Universitatea „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava aduce 

omagiul întregii comunități 

academice generației care a 

reușit să transpună în faptă 

visul românilor și se pleacă în 

fața memoriei celor care și-au 

jertfit viața pentru acest ideal. 

În numele studenților, pro-

fesorilor și personalului admi-

nistrativ al Universității „Ște-

fan cel Mare” din Suceava 

urăm tuturor românilor La 

Mulți Ani! La Mulți Ani, Ro-

mânia! 

„Cetățenii Centenarului” 

 

Primarul municipiului Su-

ceava, Ion Lungu, a oferit de 

Ziua Bucovinei la statuia 

ecvestră a lui Ștefan cel Mare 

din Parcul Cetății, unui număr 

de 28 de personalități ale 

orașului placheta „Cetățenii 

Centenarului” și câte un 

album personalizat al Marii 

Uniri, îmbrăcat în piele. Titlul 

de „Cetățean al Centenarului” 

le-a fost acordat următoarelor 

personalități: educatoarea 

Lucea Bohatereț, cel mai în 

vîrstă locuitor al Sucevei-101 

ani, arhiepiscopul Sucevei și 

Rădăuților, Înaltul Pimen, 

interpreta de muzică populară 

28 noiembrie 2018 
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Noiembrie 2018 / info USV /  

Sofia Vicoveanca, președin-

tele Consiliului Județean 

Gheorghe Flutur, scriitorul 

Norman Manea, arhitectul 

Constantin Gorcea, fostul șef 

al administrației județene 

Gavril Mîrza, jurnalistul Sorin 

Avram, fostul primar al 

Sucevei, Constantin Sofroni, 

fostul director al CFCH, Ni-

colae Turtureanu, dirijorul 

George Sîrbu, fostul rector al 

Universității „Ștefan cel Ma-

re” din Suceava, prof. univ. dr. 

ing. Adrian Graur, prof. univ. 

dr. Sanda-Maria Ardeleanu, 

actorul și omul de afaceri 

Stelian Nistor, medicul 

Cristian Irimie, managerul 

Spitalului de Urgență „Sf. 

Ioan cel Nou”, Vasile Rîmbu, 

medicul Ștefan Pușcașu, 

dramaturgul Matei Vișniec, 

omul de afaceri Viorel Nuțu, 

chirurgul Gheorghe Vasile 

Ciubotaru, arhitecții Doru 

Olaș Ghiocel și Nicolae 

Porumbescu, generalul în 

rezervă Zaharia Cojocaru, 

medicul specialist neurolog 

Dafin Fior Mureșanu, 

graficianul Mihai Pînzaru-

PIM, fosta atletă Violeta 

Beclea Szekely, directorul 

Colegiului Național „Ștefan 

cel Mare”, Dan Popescu și 

elevul David Turturean de la 

Colegiul Național „Ștefan cel 

Mare”, medaliat anul acesta cu 

aur la Olimpiada In-

ternațională de Astronomie și 

cu argint la Olimpiada In-

ternațională de Astronomie și 

Astrofizică.  

 

Biodiversitate urbană – 

Acoperișurile verzi și 

Grădina botanică a USV 

 

Facultatea de Silvicultură din 

cadrul Universității „Ștefan 

cel Mare” din Suceava a orga-

nizat workshop-ul cu tema 

Biodiversitate urbană – 

Acoperișurile verzi și Grădina 

botanică a USV. Manifestarea 

a fost organizată pentru 

promovarea rezultatelor atinse 

în cadrul proiectului „Dez-

voltarea cantitativă și calit-

ativă a Grădinii Botanice a 

USV – DENDROPLUS”, 

proiect finanțat prin Fondul de 

dezvoltare instituțională 2018 

și coordonat de șef lucrări ing. 

dr. Cezar Valentin Tomescu, 

cadru didactic al Facultății de 

Silvicultură din cadrul USV. 

Dintre temele abordate, men-

ționăm: Evoluția sectorului 

Vegetația României din Gră-

dina botanică a USV, Bio-

diversitatea urbană, Al doilea 

acoperiș verde din orașul 

Suceava în cadrul USV, în 

contextul amplificării impor-

tanței rețelei de spații verzi în 

zonele citadine, precum și alte 

teme de interes. Datorită 

dezvoltării urbane din ultimii 

ani, orașul Suceava înre-

gistrează o nevoie acută de 

spații verzi. Acțiunile și 

proiectele derulate de USV 

contribuie concret la extin-

derea suprafeței de spațiu 

verde, prin realizarea celui de-

al doilea acoperiș verde și prin 

extinderea plantațiilor de 

arbori în Campusul II 

(Moara), în cadrul viitoarei 

Grădini botanice. Laboratoa-

rele vii ale USV se află într-o 

continuă schimbare dinamică, 

pentru a răspunde permanent 

evoluției cerințelor din ce în ce 

mai diversificate, atât din 

punctul de vedere al activi-

tăților didactice, cât și al 

cercetării științifice.  Proiectul 

se încadrează în strategia 

actuală de dezvoltare a USV, 

continuă extinderea infra-

structurii universitare, a ba-

zelor de practică și susține 

activitățile didactice și pe cele 

de cercetare. 

 

USV – PNC, şapte ani 

împreună 

Cei șapte ani de parteneriat 

între Universitatea „Ștefan cel 

Mare” din Suceava (USV) și 

Parcul Național Călimani 

(PNC) au fost marcați, în luna 

noiembrie, prin două activități 

în teren, la inițiativa domnului 

lector univ. dr. Codruț Șerban, 

cadru didactic al USV și 

voluntar al PNC. Activitățile 

de igienizare desfășurate de 

studenți ai Facultăților de 

Litere și Științe ale Comu-

nicării, Științe Economice și 

Administrație Publică, Istorie 

și Geografie și Silvicultură, în 

Poiana Frumușica, zona Vâr-

fului Călimanul Cerbului 

(2013), dar și pe traseul tu-

ristic din Rezervația de 

jnepeniș cu Pinus Cembra, au 

fost completate de o amplă 

acțiune de refacere a mar-

cajelor de limită între zona de 

conservare durabilă și cea de 

protecție integrală (pătrat 

albastru încadrat de pătrat alb) 

din cadrul PNC . Reamintim 

faptul că Rezervaţia ştiinţifică 

de jnepeniș cu Pinus cembra 

din interiorul Parcului 

Național Călimani este o arie 

protejată de interes național, 

unică atât în România, cît și în 

28 noiembrie 2018 
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Europa, a cărei valoare 

științifică a atras atenţia a 

numeroşi cercetători în do-

meniu. Aceasta se întinde pe o 

suprafață de 384,2 hectare și a 

fost înființată în anul 1971. 

Zâmbrul (Pinus cembra) este 

un arbore din grupa coni-

ferelor, relict glaciar, iar 

literatura de specialitate 

consemnează prezența în 

Călimani a peste 2000 de 

exemplare, printre care și cel 

mai în vîrstă exemplar existent 

în Carpații Orientali, un arbore 

de 22 m înălțime și cu 

diametrul trunchiului de 116 

cm, estimat la 800 de ani. 

Reușita activităților comune 

USV – PNC din ultimii 7 ani, 

derulate prin implicarea 

studenților suceveni și a 

echipei de profesioniști a 

PNC, nu se măsoară doar prin 

cantitatea de deșeuri colectate 

sau numărul de marcaje 

realizate, ci și prin efectul pe 

care minunatele peisaje din 

Parcul Național Călimani îl au 

asupra voluntarilor care învață 

să prețuiască viața, să respecte 

natura şi să conștientizeze 

importanța strategică a zonei 

pentru generațiile viitoare.   

 

 

Legislație 

 

Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 07 noiembrie 2018.  

 

Legea nr. 260/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene și pentru completarea unor acte 

normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 14 noiembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 883/2018 privind modificarea și completarea Metodologiei-cadru de concurs pentru 

ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 967 din 15 

noiembrie 2018.  

 

Ordinul nr. 5403/2018 privind stabilirea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de 

doctorat și a sistemelor de criterii, standarde și indicatori de performanță utilizați în evaluare, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 14 noiembrie 2018.  

 

Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat, din 01.11.2018, publicat în 

Monitorul Oficial, Par-tea I nr. 962 din 14 noiembrie 2018.  

 

Hotărârea nr. 902/2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea 

examenului de promovare în cariera didactică, pentru învățământul superior, publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 990 din 22 noiembrie 2018. 

 

 

Hotărârile Senatului USV 

 

Hotărârea nr. 107/ 1 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și funcționare a Compartimentului de Audit Intern (R33). 

 

Hotărârea nr. 108/ 1 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii (R40). 
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Hotărârea nr. 109/ 1 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului de 

organizare și desfășurare a studiilor postuniversitare (R50). 

 

Hotărârea nr. 110/ 1 noiembrie 2018 privind aprobarea completării Anexei 6 din Planul de taxe 

și tarife valabil începând cu anul universitar 2017-2018 cu taxe pentru programe postuniversitare 

de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul Securității Informaționale. 

 

Hotărârea nr. 111/1 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea renunțării la patru programe de studii 

universitare de licență din cadrul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, a 

Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management și a Facultății de Istorie și 

Geografie.  

 

Hotărârea nr. 112/1 noiembrie 2018 cu privire la conferirea titlului de Doctor Honoris Causa al 

USV domnului prof. univ. dr. Mihai Gheorghe. 

 

Hotărârea nr. 113/1 noiembrie 2018 cu privire la avizarea Procedurii de sistem pentru 

transformarea unui contract de muncă pe perioadă determinată al unui asistent universitar în 

contract de muncă pe perioadă nedeterminată(PS-SRU-04).  

 

Hotărârea nr. 114/1 noiembrie 2018 cu privire la inițierea unor programe de studii universitare 

de licență și masterat în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport. 

 

Hotărârea nr. 115/1 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii unor locuri bugetate 

pentru studii universitare de licență, ani superiori (anul II și anul III de studii), în cadrul Facultății 

de Științe Economice și Administrație Publică, anul universitar 2018-2019.  

 

Hotărârea nr. 116/1 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea redistribuirii locurilor bugetate 

disponibile la nivelul USV pentru studii universitare de licență,  ani superiori (anul II și anul III 

de studii) și masterat (anul II), în anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 117/ 1 noiembrie 2018 – anulată. 

 

Hotărârea nr. 118/22 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea reviziei Regulamentului privind 

ocuparea posturilor didactice vacante (R14). 

 

Hotărârea nr. 119/23 noiembrie 2018 cu privire la asocierea USV ca membru fondator al 

Asociației Alianța Franceză din Suceava. 

 

 

 

Hotărârile Consiliului de Administrație 

 

Hotărârea nr. 91/ 6 noiembrie 2018 cu privire la redistribuirea a 4 locuri bugetate, anul I, 2018-

2019. 

 

Hotărârea nr. 92/6 noiembrie 2018 cu privire la scoaterea la concurs a gradațiilor de merit, 

disponibile în anul 2019 în cadrul USV , precum și a calendarului de concurs. 

 

Hotărârea nr. 93/ 6 noiembrie 2018 cu privire la lista personalului didactic auxiliar și nedidactic 

selectat pentru efectuarea mobilităților Erasmus+ de formare, în anul universitar 2018-2019. 

 

Hotărârea nr. 94/6 noiembrie 2018 cu privire la numirea coordonatorului Complexului de kineto-

terapie. 
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Hotărârea nr. 95/ 13 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea propunerilor de acordare a sporului 

pentru condiții de muncă personalului bibliotecii USV. 

 

Hotărârea nr. 96/ 13 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Procedurilor Operaţionale din cadrul 

compartimentului Audit. 

 

Hotărârea nr. 97/ 20 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea valorilor burselor speciale de 

performanță acordate de CCABU.  

 

Hotărârea nr. 98/ 20 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea notei conceptuale nr. 101/ 

STI/13.11.2018 referitoare la reabilitarea beciului pentru alimente al Universității „Ștefan cel 

Mare” din Suceava.  

 

Hotărârea nr. 99/ 20 noiembrie 2018 cu privire la redistribuirea unui loc bugetat, anul I, 2018-

2019. 

 

Hotărârea nr. 100/ 27 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Procedurii PO-SRIAE-02 - 

Organizarea și derularea mobilităților Erasmus+ efectuate de studenții outgoing.  

 

Hotărârea nr. 101/ 27 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea Procedurii de Examinare şi evaluare 

a studenţilor doctoranzi și a Procedurii de finalizare a studiilor de doctorat. 

 

Hotărârea nr. 102/ 27 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea PO-SAP-03-01 – Procedura 

închiriere spații și clădiri.  

 

Hotărârea nr. 103/ 27 noiembrie 2018 cu privire la aprobarea listei personalului și studenților 

selectați pentru a participa la mobilități de studiu cu țări partenere, în cadrul programului 

Erasmus+. 
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